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ُقْل  ((ه وقولُ  ،ول هذا الكالميقُ و هم بُ خياطِ  يمإبراهِ  فيه إشكال ألن  ام ))أولم تروا  ((أما  ،ه من كالم اهللاه أن ظاهرُ 
ن اهللا فتكون مِ  )) لقُ  ((؟ ألن إيش وجه اإلشكال أو ال؟ فيه إشكال ]20: [العنكبوت)) ِسيُروا ِفي اَألْرضِ 

ن اهللا  مِ  ملا كان رسوًال  :ف بأن نقوليل التكل سبِ على  إال  إبراهيمن كالم ه مِ إن  :ولواحلقيقة ما ميكن أن نقُ  خماطبة
ن سياق اآليات الظاهر مِ  فاملهم أن  ،فتكل ه صار في .إىل اهللا اه وإن كان مضافً اهللا تعاىل على لسانِ  كان خطابُ 

 يف القصة اضً رتَ عْ ن كالم اهللا تعاىل مُ ذلك مِ  يدل على القول بأن.  
هذا جواب شديد والعياذ باهللا  ]24: [العنكبوت )) َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا اقْـتُـُلوُه َأْو َحرُقوهُ  ((

السم وتنصب اخلرب ترفع ا )كان(وف أن كان واملعرُ   اسم بَ ملاذا نصَ : فيه إشكال من حيث اإلعراب لكن أوًال 
  ؟راِهيموهنا نصب االسم؟ أحد عنده جواب غري إب

   ))إال أن قالوا  ((اسم كان  :الطالب
  ؟)) جوابَ (( و: الشيخ

  .خرب )) جواب (( :الطالب
إال أن قالوا  ((خرب كان مقدم و اإذ ))جواب  ((صحيح  ،طيب هكذا ؟صاحل هكذا يا خرب كان مقدم :الشيخ

 )) اَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإال َأْن قَاُلواَفَما كَ  (( ،وقوله ير فما كان جواب قومه إال قوهلم،والتقد ،هذا هو االسم ))
ام التهديد بالقوة حصل يعين ما كان باالستسالم وال كان بالرد اجلميل كان والعياذ باهللا مبقَ  ليويب الهذا التجْ 

 له ماإن كان على خصِمه، د بالقوة إذا كان له قوة د هَ احلق فإنه يُـ  يع ردّ طِ تَ سْ إنسان ما يَ  كلّ   -يا مجاعة– وهكذا
ش و فرعون  ،ه باملنطق السليماحلق باملنطق السليم يرد بي عنده معرفة لال ألن  ؛م بالسب والشتمقوة صار يتكل  به

يف  ...ا إنه ناظره م لَ  ]29: [الشعراء))اْلَمْسُجونِيَن  ْجَعَلنَك ِمنَ اتَخْذَت ِإَلًها َغْيِري َألَ  قَاَل لَِئنِ  (( :قال ملوسى
نَـُهَما إْن ُكنُتْم ُموِقِنيَن  *قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َرب اْلَعاَلِميَن  ((ة الشعراء مناظر   ))قَاَل َرب السَمَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

نعم  ]26: [الشعراء))اَألولِيَن  َقاَل رَبُكْم َوَرب آبَاِئُكمُ  ((اجلواب  ))قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأال َتْسَتِمُعوَن  ((ر به خِ سَ 
 َرُسوَلُكمُ  (( :اه باجلنون قالرمَ  ُمث ِذي ُأْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن  قَاَل ِإن((اجلواب  ]27: [الشعراء))ال  قَاَل َرب

نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلوَن   ا جاءقيقة لكن يف احلأنتم اللي جمانني  ]28: [الشعراء))اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْ
هو اهللا عز وجل  املغرب بالشمس ويأيت ا من املشرق واملغرب الذي يأِيت  عاقل رب  .. يّ قِ ح منطِ بأسلوب واضِ 

يبه ألن ه ما يستطيع جيِ ألن  ]29: [الشعراء))اْلَمْسُجونِيَن  ْجَعَلنَك ِمنَ اتَخْذَت ِإَلًها َغْيِري َألَ  قَاَل لَِئنِ  (( اأخريً 
ِإن  ((ه يف اهللا عليه الصالة والسالم للذي حاج  إبراهيم ه قولَ بِ شْ تُ  ))المشرق والمغرب  رب  ((هذه األخرية 

صلى اهللا عليه  إبراهيمهنا يف  ،نعم ]258: [البقرة)) اْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمنَ  اللَه يَْأِتي بِالشْمِس ِمنَ 
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مائهم صَ خُ و  الرسل ريُ ظِ وهو نَ  املنطقب ويد بالقوة ما هدِ  ))قْـتـُُلوُه َأْو َحرُقوُه ِإال َأْن قَاُلوا ا (( :وسلم اجلواب
َوِإْذ يَْمُكُر ِبَك الِذيَن َكَفُروا لِيُْثِبُتوَك َأْو يـَْقتـُُلوَك َأْو ُيْخرُِجوَك  ((ق حممد عليه الصالة والسالم ر سلسلة ما تتفَ 

 (( :ويف آية أخرى ))ِإال َأْن قَاُلوا اقْـتـُُلوُه َأْو َحرُقوُه (( اهكذا أيضً  ]30: األنفال[))َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللُه 
اقتلوه وقال  :هنا قال بعضهم :هما بسيط نقولواجلمع بينَ  ]68: [األنبياء)) قَاُلوا َحرُقوُه َوانُصُروا آِلَهَتُكمْ 

  ل اهللا العافية. أعلم نسأَ هم على التحريق أي نعم واهللاقرارُ  وقر  ،حرقوه :بعضهم
  يهددونه بالقوة.يعرب عن أهل احلق ملا  اأهل الباطل دائمً احلني أن مشاهد  :الطالب
  ...بس ال جتيب عدم  ،أي نعم يحصح أي نعم نعم مشاهد :الشيخ

  الفوائد متاكدين؟ ن مجلة هذه مِ ]21: [العنكبوت)) يـَُعذُب َمْن َيَشاءُ  (( :قال اهللا عز وجل
أهل السنة ب هَ نعم وهذا هو مذْ  ،ة هللا عز وجلات األفعال االختياري فيه إثبَ  ))ويرحم  (( ))ب ذ عَ يُـ  (( :قوله

 األشاعرةيف ذلك  فَ وخالَ  ،ه يفعل ما يشاءة هللا أي أن ي األفعال االختيارِ  ة إثباتُ م ن السلف واألئِ مِ  واجلماعة
نا ث وأن ادِ ث إال حبَ وم احلادِ ه ال يقُ وا ذلك بأن لُ حادث وعل  به فعلٌ  قُ ل عَ تَـ ال ي سبحانه وتعاىل اهللاَ  إن  :هم فقالواوغريُ 
ألننا نقول هلم  ؛باطل أن هذا قولٌ  وال ريبَ  ا.ن ذلك أن يكون اهللا تعاىل حادثً مِ  مَ زِ حدوث األفعال هللا لَ  ثبتنالو أ

 اعدة هل هي يف القرآن؟ هل هي يف السنة؟اءت هذه القن أين جوم إال حبادث مِ احلادث ال يقُ  ن ن قال لكم: إمَ 
ل ا يريد أكمَ مَ ال لِ ع الفَ  ح وهو أن ل منها وأوضَ ة أكمَ دَ نا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعِ مث إن  ،العقليف هل هي 

عن م اهللا عز وجل تُ لْ ن الذي ال يفعل فأنتم إذا عط يد أكمل مِ رِ ي يفعل ما يُ ل أليس كذلك؟ اللن الذي ال يفعَ مِ 
ا يريد مَ الفاعل لِ  الء أن قَ وم جلميع  العُ هذا أمر معلُ  ص ما يكون فإن وه بأنقَ مُ تُ أفعاله االختيارية معىن ذلك وصفْ 

  أيًضا.  على الفعلَرب ن الذي ال يفعل أو الذي جيُْ أكمل مِ 
  .ْني عَ يف املوضِ  )) َمْن َيَشاءُ  (( :ن فوائد اآلية إثبات املشيئة هللا عز وجل لقولهطيب ومِ 

 ((اص على االختصَ  لّ ام التقسيم يدُ وهذا يف مقَ  ))م ويرحَ  (( :هن اهللا لقولِ ب إال مِ لَ طْ الرمحة ال تُ  ها أن ن فوائدِ ومِ 
هم أن ب رمحتَ لُ طْ ن اخللق ينبغي عندما تَ ون مِ رمحَُ  الذين يَ ن اهللا حىت  مِ ب الرمحة إال لَ طْ فال تُ  ))ويرحم  )) ((ب ذ عَ يُـ 

  .كو ك نعم مل يرمحو اهللا عز وجل لو شاء أن ال يرمح باهللا ألن  اجتعل ذلك متعلقً 
  .))وإليه تقلبون  (( :البعث لقوله ن فوائد اآلية إثباتُ ومِ 
يد والوعيد تهدِ ال هُ بِ شْ هذا يُ  ه فإن تِ فَ ن خمالَ مِ  رْ ع إىل اهللا فاحذَ جِ املرْ  ه إذا كانَ ن املخالفة ألن ير مِ ها التحذِ ن فوائدِ ومِ 
  ة فَ لَ ن املخامِ 

َوَما َأنـُْتْم ِبُمْعِجزِيَن ِفي اَألْرِض َوال ِفي السَماِء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللِه ِمْن َوِلي َوال َنِصيٍر  (( :مث قال تعاىل
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زِيَن ِفي َوَما َأنـُْتْم ِبُمْعجِ  ((ه ال يعجزه شيء اهللا عز وجل وأن  ةِ رَ دْ قُ  الُ مَ ن فوائد اآلية هذا كَ مِ  ]22: [العنكبوت))
  .)) اَألْرضِ 

َوَما َأنـُْتْم ِبُمْعِجزِيَن ِفي  (( :كان يف السماء أو يف األرض لقوله  اهللا سواءٌ  رِ ن قدَ مِ للمرء  رّ فَ ه ال مَ ن فوائدها أن ومِ 
  .)) اَألْرِض َوال ِفي السَماءِ 

ن القوة وا مِ غُ ر مهما بلَ موم فالبشَ للع ))بمعجزين  (( اخلطاب ق ألن ف البشر بالنسبة إىل اخلالِ عْ ن فوائدها ضَ ومِ 
َفَأما َعاٌد فَاْسَتْكبَـُروا ِفي اَألْرِض بِغَْيِر اْلَحق  (( :اء وهلذا قال اهللا عز وجلعفَ ون ضُ زُ ق عاجِ فهم بالنسبة للخالِ 

ةً  ا قـُوِمن ذِ (( :قال اهللا عز وجل )) َوقَاُلوا َمْن َأَشدَه الالل ما  ))هم خلقَ  ((ت جاءَ  ))ي َخَلَقُهْم َأَوَلْم يـََرْوا َأن
 ِذي  (( اهللا هو أشد قال أنةً  َخَلَقُهمْ ال ُهْم قـُو اخلالق أقوى  خملوقني فإن وا ا كانفإذَ  ]15: [فصلت)) ُهَو َأَشد ِمنـْ

  .اهللا عز وجلهم أمام فِ لة على ضعْ َال ه كالتعليل والد تِ لَ باملوصول وصِ  ن املخلوق، فأتىبال شك اخلالق أقوى مِ 
 ودْفع املضار للبشر يف جلب املنافع أَ جَ لْ ه ال مَ ومن فوائد اآلية أن  ؟ إىلنمَ إىل  إال  وا بغريه م مهما استغاثُ اهللا وأ

  .)) َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللِه ِمْن َوِلي َوال َنِصيرٍ  ((ون بُ فإم خائِ 
َوَما َلُكْم  (( :هن أدوات التوكيد لقولِ احلروف مِ  ةُ يادَ زِ  ،توكيد الزيادةن أدوات المِ  أن  - فائدة بالغية يوه- ومنها 

 ِه ِمْن َوِلية العموم أو التنصيص على العموم هنا زائدة إلفادَ  ))ن مِ  (( ألن )) ِمْن ُدوِن الل  
ِمْن رَْحَمِتي َوُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم  َوالِذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللِه َوِلَقائِِه ُأْولَِئَك يَِئُسوا (( :مث قال تعاىل

ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن  (( :هقولِ  نمِ  ذؤخَ يُ  ون اجلنةلُ الكفار ال يدخُ  ن فوائد هذه اآلية أن مِ  ]23: [العنكبوت))
  .)) رَْحَمِتي

  .))اهللا وا بآيات رُ كفَ   ((إثبات اآليات هللا عز وجل الكونية والشرعية  ان فوائدها أيضً ومِ 
ن نعمة ؟ هذه مِ ات ما يؤِمنون على مثِله أليس كذلكن اآليهلم مِ  رَ أظهَ  ومن فوائدها رمحة اهللا تعاىل بالعباد حيثُ 

 اهللا شيء كان  ن آياتِ إلنسان مِ ما ظهر لِ  لّ ه وهلذا كُ ون على مثلِ نُ ن آياته ما يؤمِ ه مِ ى عبادَ اهللا تعاىل أرَ  اهللا أن
يد يف ا تزِ اهللا فإَ  ت لبعض أولياءِ اليت حصلَ  ومن ذلك الكراماتُ  ،هإميانِ  يف رسوخِ  د يه وأشَ اهللا عل مةِ عْ نِ لِ  رَ أكبَـ 
 ِؤَ م وتُـ إميا يف زمن التابعني دون  اتُ امَ الكرَ  تِ رَ " وكثُـ  :ن احلق قال شيخ اإلسالم رمحه اهللاما كانوا عليه مِ  دُ ي

 قَ ة إىل كرامات تُـ وا يف حاجَ سُ يْ تابعني فلَ ن اإلميان ما ليس عند العند الصحابة مِ  الصحابة ألن و َةِ اجَ م كحَ ي إميا 
ا يف التابعني ت وجد رَ كِ يف الكرامات اليت ذُ  تَ لْ ك إذا تأم فإن  عني " ذكر هذا يف كتاب الفرقان وهذا حقّ التابِ 
ا تزيد يف إميانه أل  ؛نعمة اهللا عليها من ة أ ي رِ قدَ  كانت شرعية أم  اآليات لإلنسان سواءٌ  إظهارَ  فاملهم أن  ،أكثر

  .ه يف القلبورسوخِ 
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وا بذلك ل استدَ  أهل السنة واجلماعة فإن  ))ه ولقائِ  (( :ن قوله؟ مِ وائد اآلية إثبات رؤية اهللا من أين ناخذهن فومِ 
وهذه املسألة فيها خالف كثري  ،عمينَ  عَ ن الرؤية وال مانِ مِ  .. دع البُ املالقاة إذا مل يكن مانِ  الرؤية ألن  على إثباتِ 

 ْني اهللا تعاىل بالعَ  ةِ يَ ؤْ رُ  ؟ إثباتُ عليه الكتاب والسنة إثباُت إيش والصواب الذي دل  ،وأهل البدع أهل السنةبني 
 ا يف اجلنة فيَـرَاه امله يف وأنم ليسوا فيها مون وال يراه غريهنُ ؤمِ اآلخرة يـَُرى، أموأما يف عرصات القيامة  ،أل
اهللا  ألن  دميحقيقة رؤية تنيم بل هي عِ نْ نه ليس رؤية تَـ وْ اه املنافقون لكن املنافقني يرَ رَ ه يراه املؤمنون ويَـ صحيح أن فال

د جُ يسْ  نن كاهم بالسجود فمَ ويأمرُ  تبارك وتعاىله هلم عن ساقِ  فُ منافقون فيكشِ هلذه األمة وفيها  سبحانه يظهرُ 
ه ة تندمي ألن يَ ؤْ مي وهؤالء رُ رِ كْ تَ  لكن املؤمنني يرونه رؤيةَ  ،دجُ ز ما يسْ ومسعة يعجَ  د إال رياءً ن كان يسجُ ومَ  ،دجَ هللا سَ 
 ااملنافقني أيضً  أن ما يف نفوسهم مثل ا قعً د و وا عنه بعد ذلك صار أشَ بُ جِ عنهم بعد ذلك أو إذا حُ  بَ جِ إذا حُ 

وهذه الرؤية إذا قال  ،ن األصلمِ  امل يعطوا نورً  ن الذينب عنهم هذا يكون أشد مِ جَ يوم القيامة مث حيُْ  اطون نورً عْ يُـ 
ال ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر  (( :ويقول ))لن تراني  (( :اهللا جل وعال يقول ملوسى ون ا مع أن نُ وا وتؤمِ ر قِ كيف تُ   :قائل

 :موسىعلى قول  ه جوابٌ فإن  ))لن تراني  (( :ه ملوسىفاجلواب أما قولُ  ]103: [األنعام)) َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصارَ 
 اْستَـَقر َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِني انظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإنِ  (( :يد اآلن وهلذا قالرِ وهو يُ  )) َأرِِني َأنظُْر ِإلَْيكَ  ((
يف ى رَ اهللا جل وعال ال يُـ  ق أن يف ذلك الوقت وهذا حَ  ؟الرؤية مىت نفىَ  هذا على أن  ل فدَ  ]143: [األعراف))

بل اجلب صلى اهللا عليه وسلم  مثًال  موسىه لرسولِ  اهللا بوقد ضرَ  ،ل ذلكم اإلنسان عن حتََ  زِ جْ عَ لِ  ؛الدنيا نعم
كه األبصار فهي إىل الداللة ِر دْ ال تُ  :هطيب أما قولُ  ا،قً صعِ  موسى وخر  اى ربه للجبل جعله دكً اجلبل ملا جتل  زَ وعجَ 

 ))ه كُ ِر دْ ال تُ  (( :ى بل قالرَ ال يُـ  :ه مل يقلذكرُ  اهللا جل  ي الرؤية ألن لة على نفْ ن الدالب مِ الرؤية أقرَ  وتِ بُ على ثُـ 
ة معروفة دَ هذه قاعِ  مّ األعَ  يِ على نفْ  ل األخص ال يدُ  يُ نفْ  - من مطلق الرؤية صّ اإلدراك أخَ  ألن - صّ األخَ  يُ فْ ونَـ 

ألنه لو مل  ؛ىرَ ه يُـ ن هذا يدل على أن : إنا حنن نقولفه ،األعم يَ م نفْ زِ لْ نفي األخص ال يستَـ  أن  :عند أهل العلم
ال تدركه  :وحنن نقول ،كرَ دْ ى لكن ال يُ رَ ه يُـ م أن لِ عُ  ))ال تدركه  (( :ال تراه األبصار فلما قال :ى لقالرَ يكن يُـ 

مع الفرق لكن به  سَ ب املثل ال بأرْ وضَ  ،ىرَ ه يُـ باهللا عز وجل لكن  اإلحاطةُ ميكن ه ال ة فإن رَ األبصار حىت يف اآلخِ 
تراه بالعني ومع ذلك ياهللا ر حيوان أصغر شيء أصغَ  ها بل إننا نرىكُ ِر ها نراها وال ندْ كُ ِر دْ ى الشمس وال نُ ا نرَ نَ ألسْ 

ن نفي اإلدراك ه ال يلزم مِ كه فاحلاصل أن ما تدُر  ؟هه أو يف جلدِ ا خلق اهللا عز وجل يف جوفِ ك ما فيه ِمم رِ ه تدْ كُ ال تدِر 
ال  (( الرؤية ذه اآلية على ثبوتِ  أهل السنة واجلماعة ل الرؤية وهلذا استدَ  على ثبوتِ  رؤية بل هو دليلٌ نفي ال

  نعم. ))تدركه األبصار 
  ؟ يوم القيامةالكفار يرون اهللا عز وجل  :الطالب
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  ]15: [املطففني))َلَمْحُجوبُوَن  َكال ِإنـُهْم َعْن رَبِهْم يـَْوَمِئذٍ   (( :الكفار ما يرونه ألن اهللا يقول ،ال :الشيخ
  ؟..))  يا أيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه((  :الطالب
  ه ال يراه بالنسبة للكافر.الدليل على أن  ر دل إي نعم هذه املالقاة بالنسبة للكافِ  :الشيخ

  .هن رمحتِ اليأس مِ ك بِ ون بذلِ نُ مِ ؤْ لذين ال يُـ ا بَ اهللا تعاىل عاقَ  ألن  ؛وب اإلميان بلقاء اهللاجُ ن فوائد اآلية وُ ومِ 
قلنا  طيب اإلضافة هنا إن   ]23: [العنكبوت )) ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن رَْحَمِتي (( :ن فوائدها ثبوت الرمحة لقولهومِ 

ن اهللا فهو مِ  ةُ فَ ا صِ إ  :وإذا قلنا ا،وتكرميً  اه تشريفً ن باب إضافة املخلوق إىل خالقِ ة فهي مِ ن إن املراد بالرمحة اجل
  .باب إضافة الصفة إىل موصوفها

واآليات يف  )) َوُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ  (( :ها عقوبة شديدة لقولِ وبة للكافرين وأ قُ العُ  اتُ ومن فوائد اآلية إثبَ 
 ؛الكالم فيها ةِ إىل كثرَ  ةَ وال حاجَ  اهذا كثرية جد  احلمد هللا نعم.ا واضحة أل  

  ؟ القدرية ... ..... :الطالب
ُتْم ِبُمْعِجزِيَن ِفي اَألْرضِ  (( :هقولُ  القدريةعلى  دّ ، نعم فيها رَ نعم :الشيخ الذين  القدريةعلى  د فيها رَ  )) َوَما َأنـْ

 لّ قِ تَ سْ اإلنسان مُ  يقولون إن  ئَ يمشِ ه ال دخل لِ بعمله وأن ة اهللا فيه ألن وقد  ،اهللا وازُ جِ عْ يُـ  ه يلزم أننا إذا قلنا بذلك فإن
وا وعلى فُ عليهم على إهالكهم إذا خالَ  اهللا قادرٌ  م هم يقولون بأن أل  -هذا اخلطاب- ظ إن هذا فيه وعْ  :نقول

  م بالعذاب نعم اهلِ استئصَ 
 منكم ذكرهاف إىل اهللا تعاىل نوعان ما ياملضَ اف إىل اهللا تعاىل نوعان ما أدري تذكرونه؟ املضَ  ذكرنا فيما سبق أن 

  حممد؟أحد؟ 
  ...: الطالب
  طيب األعيان. :الشيخ

  .....األعيان  :الطالب
ا أن تكون واألعيان إم  ،فاصَ أو أوْ  انٌ يَ ا أعْ تعاىل نوعان إم اهللا سبحانه و املضاف إىل  نا أن ذكرْ اي نعم  :الشيخ
يل العموم هذا اف إىل اهللا على سبِ ضَ أن يُ  :فاألول ،ها إىل اهللا على سبيل العموم أو على سبيل اخلصوصتُ إضافَـ 

َوَسخَر َلُكْم َما ِفي السَمَواِت َوَما ِفي  (( :هلذا الشيء كما يف قوله تعاىل قٌ خالِ  سبحانه وتعاىلاهللا  به أن  ادُ رَ يُـ 
يراد به  اص ا أن يكون خاوإم  ،ل كل ما يف السماوات واألرضمَ ن هذا يشْ إِ فَ  ]13: [اجلاثية))اَألْرِض َجِميًعا ِمْنهُ 

 ا إذا كان املضاف إىل اهللا وصًفاأم  ،نعم ومساجد اهللا وما أشبه ذلك اهللا، وبيتُ ، التشريف والتكرمي مثل ناقة اهللا
 أهل السنةوذا استدل  ،وعزة اهللا وما أشبه ذلك وقدرة اهللا، ن صفات اهللا مثل كالم اهللا،ه مِ يف غريه فإن  قومال ي
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ن باملتكلم به فهو مِ  يقومُ  وم باملتكلم كالمٌ يقُ  ه القرآن وصفٌ ؟ غري خملوق ألن ال غري خملوقى أن القرآن خملوق و عل
وروح عيسى إليه فمن  آدموح رُ  افَ اهللا سبحانه وتعاىل أضَ  طيب يبقى عندنا أن  ،الصفة إىل املوصوف ا ضافةإ

  ؟ أي األقسام
  تشريف املخلوق إىل اخلالق. :الطالب
  ،أعيان :ا قلنان حإىل اخلالق طيب  املخلوق :الشيخ

  ... خرجت من اجلسد تبعها البصر.... : الطالب
 ا إىل اهللا فهي عْني  دُ عَ صْ اء يف احلديث ويُ يف الكفن كما جَ  فّ لَ وتُـ بض ا تقة أل فَ هي صِ  ي مْني الروح عَ  :الشيخ

ه وهلذا هلا فيما نشاهدُ  ال نظريَ  هي عنيٌ  ،داهِ شَ اليت نُ اجلسمية مثل األعيان ي غري معلومة ما هلا نظري م ها عنيٌ لكنَ 
 [اإلسراء))اْلِعْلِم ِإال قَِليًال  الروُح ِمْن َأْمِر رَبي َوَما ُأوتِيُتْم ِمنَ  الروِح ُقلِ  َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ  (( :قال اهللا تعاىل

:85[  
  ؟ اخلاص والعام ... عبد اهللا وأَمة اهللا :الطالب
باد الرمحن مثًال ع :وإذا قلنا ،عبد اهللا بالعبودية العامة فهو للعموم :فإذا قلنا مثًال  ،خلاص والعامايف يأيت  :الشيخ

  .فهو للخصوص نعم
  ؟  .....:الطالب
ا مين فيه جعلت جزءً  أين معناهوليست  ،وقة باهللا عز وجلاألرواح خملُ  قها ألن ن األرواح اليت أخلُ أي مِ  : الشيخ

  هم.وأشباهِ  النصارىن ة مِ ي ولِ لُ  احلُ ه إالما أحد يقولُ  هذا
ِإال َأْن قَاُلوا اقْـتُـُلوُه َأْو  (( نا هذاقرأْ  )) َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا اقْـتـُُلوُه َأْو َحرُقوهُ  (( :قال اهللا تعاىل

اهللا قال  ألن  ؛للتنويع ليست للتخيري يه ؟ للتنويعل هي للتخيري أو للشك أو للتنويعهذه هَ  ))أو  (( )) َحرُقوهُ 
أن  ((و ))كان   ((ـم لد قَ ا خرب مُ ر أن جواب مجلة إعراا أ كُ ك تذْ ا لعل ذَ وهلَِ  ))وه قُ قالوا حر  (( :يف سورة األنبياء

ميكن  للشك ما :هنا ))أو  (( قلنا: طيباآلن نيب نشرحها، صح وهلذا  حنن ما كملناها ،هي اسم كان ))قالوا 
 خالف ظاهر القرآن أيًضا للتخيري  ،سبحانه وتعاىله علمِ  مالكلِ  ؛ما يقع فيه الشك سبحانه وتعاىلكالم اهللا   ألن

ِإال  (( وكان الرأي على التحريق ،اقتلوه :هم قالحرقوه وبعضُ  :بعضهم قالوا للتنويع صح أي أن  ،يف سورة األنبياء
 به التعذيب  يقصدبلى لكن  :؟ قلناحرَاق حيُصل به القتلأليس اإل :فإذا قال قائل )) ُقوهُ َأْن قَاُلوا اقْـتـُُلوُه َأْو َحر

 (( ب بالنار عليه الصالة والسالمذ عَ يُـ  ها أن وْ رأَ  إبراهيمهم على ورِ ما يف صدُ  ةِ د هم وشِ قِ نَ فهم والعياذ باهللا حلَِ  ،أكثر
هم لو قتلوه ه لعل تِ مَ ه وحكْ ي األمور على مرادِ جترِ شوف حكيم جل وعال  واهللاُ  )) ِإال َأْن قَاُلوا اقْـتُـُلوُه َأْو َحرُقوهُ 
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فَأَنَجاُه  (( :عز وجل حكيم قال اهللا تعاىل .. ،عليه اوسالمً  اما حصل هذه اآلية العظيمة وهي أن تكون النار بردً 
اليت قذفوه فيها  ))النار  نمِ  ((ه منهم صَ  أي خل اه اهللاوه فأجنَْ قُ ر التقدير فحَ  ،فاآلية فيها حذْ  )) النارِ  اللُه ِمنَ 
  ا ".وسالمً  اها عليه بردً بأن جعلً 
  ؟   ...... :الطالب
م حرقوه طيب ه يف النار على أ وْ قَ م مجعوا احلطب وألْ أ  ، الواقعهذا َمت  ))فأنجاه اهللا  (( لكن ..حقيقة  :الشيخ
 ُكوِني بـَْرًدا َوَسالًما (( :اهللا قال ه ألن بأمرِ  ها عليه برًدا وسالًمافيها بأن جعلَ فأجناه اهللا من النار اليت قذفوه  :نقول

عليه  افقط لكانت ثلجً  ابردً قال: اهللا جل وعال  لو أن  :قال أهل العلم ا،وسالمً  افكانت بردً  ]69: [األنبياء))
الربد يقتل ما احتيج إىل قوله  ولوال أن  ،لاحلر يقتُ  ل كما أن الربد يقتُ  وفيه أن  ،ملَ سْ ا ألجل أن يَ وسالمً  :ولكنه قال

 )إن ( معلوم أن  )) يَاتٍ َآل  ِإن ِفي َذِلكَ  (()) " آليات (( أي إجنائه منها  )) ِإن ِفي َذِلكَ  (( طيب ،نعما وسالمً 
) تنصب وهي مكسورة إن (كيف نقول   )آيات(والالم للتوكيد و ))آليات  (( ؟اخلرب أين امسها عُ تنصب املبتدأ وترفَ 

مجع آية وهي  )آيات( )) يَاتٍ َآل  ِإن ِفي َذِلكَ  (( :طيب قال، " امعً  ر ب ويف اجلَ ر يف النصْ سَ كْ ؟ لكنها " يُ اآلن
مع ه ها فيثريِ تأ " هي عدمُ : ع قالمْ  املؤلف اجلَ ني ها فبَـ ة ومجعَ ي ؟ كونِ نية وال شرعيةواملقام هنا آيات كو  ،ةالعالمَ 

أا مل تؤثر مع  :أوًال  اللي هي املؤلف اآليات ا يف زمن يسري " هكذا بني مكاَ  روضٍ  اءِ شَ ها وإنْ وإمخادِ  اهمِ عظَ 
م ألقوه وها وأ بُ ر أم ما استطاعوا أن يقرَ كِ إنه ذُ ا عظيمة حىت وأضرموا نارً  اعظيمً  ام مجعوا حطبً ها أل عظمِ 
ا يعين كوُ  إمخادَ  ،عظيمة بال شك ا هي على كل حال نارٌ  أعلم إمن واهللا نعم، دعْ ن بُـ رمي مِ  حذفيق نِ باملنجَ 

برد ي أا فِ ول كانت روضة لكن يكْ أا يقُ  :الثالث ،ن آيات اهللا عز وجلن اللهب يف حلظة هذا مِ أ مِ د ودُ ختمُ 
 كيدِ   ن اآليات إبطالُ مِ  فإن  ا قال املؤلفر ِمم اآليات أكثَ  وعندي أن  ،إبراهيمعلى  وسالم أا كانت برًدا وسالًما

أويل العزم، ن مِ  إبراهيموى عليه إال أمثال حقيقة األمر أن هذا شيء ما يقَ  ه ألن لُ م وحتََ  إبراهيم رُ نها صبْـ هؤالء ومِ 
  عليه نعم. اللهالك إىل أن كانت سالمً  اا سببً كوِ   انقالبومنها  ،ةودَ رُ هذه احلرارة إىل بُـ  انقالبُ  اومنها أيضً 

  ؟وهم يرون أنه قد هلك ...........مل ختمد بل كانت بردا وسالما عليه  :طالبال
يت ألنه قِ ن القرآن أا بَ الظاهر مِ ا، ت وهو الظاهر أيضً يَ قِ ا مخدت أو أا بَ اهللا أعلم ما نعرف أ واهللا  :الشيخ
وعلى هذا فيكون  )) اوسالمً  اي بردً كون  (( :ختمد بل قال تعاىل ما أمرها أنفاهللا  )) اوسالمً  اكوني بردً   ((قال 

  نعم. إبراهيمعلى  اوسالمً  اها كانت بردً ت على ما هي عليه ولكن الصواب أا بقيَ ويكون  ،ريف كالم املؤلف نظَ 
  ؟أظهر يف إعجازها ... :الطالب
  ها أظهر يف اإلعجاز نعم.بقائَ  إن  :الشيخ
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  ؟....... :الطالب
لكن  تإسرائيلياميكن  إن كان يف آثار ....تبقى اآلية على حاهلا ما فيها لتهب، رآها تن رآها مَ هلا هلب  :الشيخ

  .ذ بظاهر القرآنالواجب األخْ 
هذه  " نتفعون اامله ألم تِ ون بتوحيد اهللا وقدرَ قُ د صَ يُ  ]24: [العنكبوت))ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن  يَاتٍ َآل  ِإن ِفي َذِلكَ ((

، القوم الذي ال يؤمنون وإن كانت اآليات القوم الذين ال يؤمنون نمِ  اقوم يؤمنون احرتازً ها اهللا بأا لدَ ي قاآليات 
َوَما تـُْغِني اآليَاُت َوالنُذُر َعْن قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن  (( :آيات وهلذا قال اهللا تعاىل ما فليست هل ونعُ فِ تَ نْ يَـ هم ال أمامَ 

ن ليس مبؤمن إذا وهو الواقع ومع ذلك مَ  نعلم،، ما ال؟ كالم اهللاا أعظم آية ِمن  هل تعلمون يف الكالم شيئً ) )
َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطيُر اَألولِيَن  (( :كما قال اهللا تعاىل  .األولني أساطريُ  :عليه القرآن قال يَ لِ تُ  ِإَذا تـُتـْ
عن   تعاىل ما قالها ألن اهللامْ م نفسك اِ اِ ر بالقرآن فث أَ ك ال تتَ ن نفسك أن ت مِ يْ ولذلك إذا رأَ  ]15: [القلم))

وهذه املسألة  ،همعِ وْ هم ورَ ب بلُ  ذُ يأخُ  - يعين– ان يف القرآن شيئً وْ رَ ني الذين ال يَـ بِ ذ بالقرآن إال املكَ  ينتفعال  أحدٍ 
 و ءُ من الناس يقر  اكثريً   مسألة نسأل اهللا لنا ولكم النجاة منها ألن هُ يَـ  ه الن هذا القرآن ولكن مشاعرهم وهذا  ز

وعلى هذا  جّ وَ عْ امل قومويُـ منه  الَ ما مَ  لد عَ ذا األمر حىت يُـ ن يتهم نفسه اإلنسا على اإلنسان جيب أن ا خطري جدً 
ه وكأا علي ر ألا متَُ  والعياذ باهللا؛ غري املؤمن ال ينتفع  ، املؤمنا إال  عُ فِ اآليات الكونية والشرعية ما ينتَ  ن : إنقول

 هذه  ولون؟ يقولواش يقو يب الناس صِ الطبيعة فالزالزل اليت تُ ا أمر عادي أو مبقتضى إن كانت آيات كونية كأ
ر احملاصيل واألشجار وكذلك ما حيصل م دَ وهذه الرياح العاصفة العظيمة اليت تُ  ،ية نعم ما هي شيءبراكني عادِ 

ال، ؟ ا انتفعوا ا وال الا عقوبة من اهللا عز وجل إذً ظواهر طبيعية ما كأ  اة كل هذه يقولون إ قَ رِ ن األمطار املغْ مِ 
أن  لِ ع ألجْ روا قبل أن تقَ ينشُ  ونسأل اهللا السالمة هذه أسباب ظاهرة ون:أ الناس يف الكسوف يقولدَ حىت اآلن بَ 

النيب عليه الصالة والسالم  ،همفُ و هم وال ختَ بُ عِ رْ هم فال تُـ ت يف نفوسِ ر وا إليها واستقَ ن ئَـ إىل للناس وهم قد اطمَ  تأِيتَ 
خنرب  حنا :قالذلك بعضهم خاطبنا ب يد حىت إن عِ  ا هاللُ وهؤالء جعلوها كأ  )اهللا بها عباده  فُ و خَ يُ  ( :يقول

 علشانخيرج  هالل عيد ييب هُ ين كأن دّ عِ تَ سْ ون لذلك حىت يأيت الكسوف وهم مُ بُ ون نعم ويرتقـ ئؤُ ي الناس ألجل يتهَ 
ش الكسوف و  ر الناس إذا جاءَ املتقدم يف السن يذكُ  كمكن بعضُ وميأذكر  اأن ،وهذا غلط ،صلىخيرجون إىل امل

ا ع إىل املساجد والبكاء أم زَ ه الفَ النيب عليه الصالة والسالم بِ  رَ مَ ع كما أَ زَ اج والفَ عَ ن اخلوف واالنزِ حيصل عندهم مِ 
 وما أشبه ين غَ تُـ  وه آلة هله وعندَ دُ اهِ شَ هم الكسوف يُ ندَ ن ميكن بعض الناس يكون عِ وْ رَ اآلن نسأل اهللا العافية كما ت

  هذه اآليات ما ينتفع ا إال املؤمن نعم  املهم أن ف ،ذلك
َمَودَة  ((رية مصد (ما)ا ووَ دُ تعبُ ] 25: [العنكبوت )) ِإنَما اتَخْذُتْم ِمْن ُدوِن اللِه َأْوثَانًا (( :إبراهيم )) وقال(( 
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املؤلف رمحه اهللا  " تواددمت على عبادا: عىنة املكاف   )ما(له و ولٌ عُ مفْ  بوعلى قراءة النص )) ن إِ  (( خَرب  ))بـَْيِنُكْم 
 بني قوله  لنا اآلن أن: ))  تان وّال ال ))ة مودبل قنعرب اآلية آلن نيب احنن الرفع  قراءةُ  :؟ سبعيتانفيها قراءتان سبِعي

 ة الرفع املؤلف أعربءعلى قرا )) بـَْيِنُكمْ  ِإنَما اتَخْذُتْم ِمْن ُدوِن اللِه َأْوثَانًا َمَودةُ  (( ، قراءة الرفعكلم عن معناهاتن
كون ُة بينكم فيا مود ن دون اهللا أوثانً كم مِ اذَ اختَ  والتقدير على رأيه إن  ، مصدريةولةوال موصُ كافة   ية الرِ دَ مصْ  (ما)

نكمل إعراب  ... ا)اختذمت أوثانً (و ،))إن  (( خَرب  ))ة مود  ((يكون و  نّ اسم إِ  ))ما  (( نمِ  كبِ املصدر املنسَ 
  ؟إا مفعول له وش مفعول يقول بوعلى قراءة النص ا،وما يتعلق  )إنّ (

  : مفعول ألجله.الطالب
ولكن على هذه  ،بينكم نعم ةِ جل املود ِأل  اهللا أوثانً ن دون ايعىن إمنا اختذمت مِ  ،ه مفعول ألجلهنيعىن يسمو  :الشيخ
مت ذْ يد احلصر يعين ما اختَ تفِ  )إن(الكافة إذا دخلت على  )ما(و (إن)ة على تكون داخلَ فة كاف ))ما   (( القراءة

 مصدرية ) (ما على رأي املؤلف هذا(ما)  :على الرأي األول نقول(ما) اآلن  ...جل املودة بينكم  ِأل األوثان إال
على  ،))إن  (( بينكم خرب ةُ د ا موَ اختاذكم من دون اهللا أوثانً  إن  :إىل مصدر والتقدير لو ؤَ مُ ل عْ فِ  ))واتخذتم  ((

نعم هذا ما  ،جل املودةه يعين اختذمتوهم ِأل ألجلِ  مفعولٌ  ))ة د وَ ومَ  ((داة حصر أ ))إنما  (( :نقول بقراءة النص
العائد حمذوف  وأن  ،اسم موصول ))ما  ((موصول على قراءة الرفع إن  مٌ اسْ  ))ما  (( إن :وقيل ،ه املؤلفقالَ 

حمذوف  )اختذ(وعلى هذا التقدير يكون مفعول  ،بينكم ةُ مود  ان دون اهللا أوثانً وه مِ متُ الذي اختذْ  إن  :والتقدير
 ((توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب و أداةُ  ))إن  (( :وعلى هذا فنقول .. ا)أوثانُ (ا الثاين مفعوهلُ و  ،ا األولمفعوهلُ 

مفعول  )) اوأوثانً  (( اختذمتوه :والعائد حمذوف والتقدير ،صلة املوصول ))م تُ واتخذْ  ((مبعىن الذي  امسها ))ما 
 [النساء))َواتَخَذ اللُه ِإبـَْراِهيَم َخِليًال  (( :ب مفعولني كما يف قوله تعاىلتنصِ  ))اتخذ  ((ألن  ))اتخذ  ((ثاين لـ

سم اال تقدير الذي ذكرنا أنال انعم وهذا أيضً  ،ة بينكمهو املود  اوه أوثانً متُ الذي اختذْ  يعين إن  ؟نعم واضح ]125:
يكون اخلرب على و كم املودة بينكم ال ينفعُ  ألجلِ  االذي اختذمتوه أوثانً  النصب إن  قراءةعلى تصلح حىت موصول 

 )ما(ير ب مفعولني على تقدِ تنصِ  ))خذ ات  ((إىل  طيب نرجع اآلن ،مكُ ينفعُ ال  :وف التقديرحمذُ  بالنص قراءة
 وعلى القول ـمفعول ثاني ا)أوثانً (و ا)مَ (العائد على  و عائدهاللي اختذمتوه  ،وفا األول؟ حمذُ موصولة أين مفعوهلُ 

 قـُْربَانًا آِلَهةً  (( :ير آهلًة كقوله تعاىلوف والتقدِ حمذُ  ااملفعول الثاين أيضً  إن  :ة نقولاف مصدرية أو كَ  ))ما  ((بأن 
  ة بينهم.وا هذا األوثان آهلًة مود ذُ املعىن اختَ  ]28: [األحقاف))

  ؟ ...... :الطالب
  ت عليها.مَ د ا قُ أوثان أل ن ه حال مِ نعم ال الظاهر أن مفعوًال ثانًيا ..  :الشيخ
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  ؟  ... :الطالب
وا فقالوا قُ ر ل أال يتفَ عوا على هذا ألجْ مُ اختذوه للمودة ألم اجتَ يعين ا للتعليل أ ؛ ألا واضحال ما تصلح :الشيخ
   ة أظن انتهى الوقتد نا هذه اآلهلة على املوَ عَ مَ نا حىت جتْ املودة بينَ  بِ لَ طَ ر لآلهلة لِ صِ تَ نْ إننا نَـ 

  إىل آخره))  وهقُ وه أو حر فما كان جواب قومه إال أن قالوا اقتلُ  ((
  .مق ويكون هذا جواَ م على احلَ هل قومه حيث يدُ  طغيان ها بيانائدِ من فو 

على اجلمع بني هذه اآلية وبني آية  بناءً قونه وذلك ر م حيَُ وا أ رُ ر ون به مث قَـ عُ وا ماذا يصنَـ فُ م اختلَ ن فوائدها أ ومِ 
  .))حرقوه وانصروا آلهتكم  ((األنبياء 

 الدالة ن آيات اهللاهذا مِ  عليه فإن ا وسالًما ة بردً قَ ت هذه النار احملرِ كانَ   ز وجل حيثُ رة اهللا عدْ ن فوائدها متام قُ ومِ 
  .هتِ على قدرَ 
َويـَُنجي اللُه  (( :ه قال اهللا تعاىلع هالكِ ه يعين ينجيه يف موضِ تِ ازَ يه مبفَ ج نَ اهللا تعاىل يُـ  هللا فإن  ن قامَ مَ  ل كُ   ومنها أنّ 

  .]61: [الزمر)) ازَتِِهْم الِذيَن اتـَقوا ِبَمفَ 
 ه أن الِ ببَ  رُ طُ ن خيْ مَ  ر بالبال فإن أوليائه ما ال خيطُ  اءِ ن األمور إلجنَ مِ  رُ د قَ يُـ  سبحانه وتعاىلاهللا  أن  ان فوائدها أيضً ومِ 

هلم  رُ طُ اة ما ال خيَْ النج ن أسبابِ ه مِ ألوليائِ  رُ د قَ يُـ  سبحانه وتعاىلولكن اهللا  ا،وسالمً  ابردً  هذه النار العظيمة تكونُ 
  .على البال

ُكوِني بـَْرًدا (( :اهللا قال هلذه النار ه ألن ألمرِ  لُ ثِ تَ مْ ا فتَ ر  فُ رِ ات تعْ ادَ مَ اجلَ  اد هللا أن اجلمَ  ةُ ن فوائد هذه اآلية معرفَ ومِ 
  ]69: [األنبياء))َوَسالًما َعَلى ِإبـَْراِهيَم 


